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COMISSIÓ

COVID-19



No portar  l’infant, jove o adolescent a l’esplai en
cas que presenti simptomes compatible amb
COVID-19 o  els hagi presentat els darrers 14 dies.

                            MESURES GENERALS

Malalties cròniques



DECLARACIÓ 
RESPONSABLE

A l’inici del curs, heu de signar una declaració
responsable 

* Heu seguit les normes i els criteris d’accés a
l’esplai establerts. 

* S’informarà sobre qualsevol novetat al
respecte a l’Esplai del Casal Riudomenc via
telemàtica  a info@esplairiudoms.org. 

* Permeteu fer l’intercanvi de dades personals
entre el Centre de Salut de referència i l’Esplai 
del Casal Riudomenc amb la finalitat de fer la
traçabilitat de possibles contagis amb la
relació  a la gestió de casos.



EN CAS DE SÍMPTOMES FAMÍLIA
CAP



Si confirmen que és positiu/va,
informarem dels infants/adolescents
que hagin format part de la mateixa
càpsula. 

Si es produeix un positiu fora de l’horari
d’esplai, però dins de les 48h, s’ha
d’avisar igualment a  l’Esplai del Casal
Riudomenc per tal de facilitar la
traçabilitat del possible contagi i el
seguiment  epidemiològic corresponent. 

En el cas que la PCR hagi
estat negativa o no hagi estat
necessari realitzar-la, la
persona es podrà
reincorporar un cop hagi
cedit la simptomatologia
seguint les recomanacions del
document de  “No assistència
al centre educatiu per
malaltia transmissible” de la
Generalitat de Catalunya.  

PCR POSITIVA PCR NEGATIVA





• MENUTS

 

• PETITS

 

• MITJANS 

• GRANS 

• JOVES 

• GRANS-GRANS 

ESTRUCTURACIÓ (6 GRUPS)

Les inscripcions del curs d’esplai es limitaran

a màxim 180 inscrits per tal que en cada grup

hi  hagi aproximadament 30 infants. 



GESTIÓ DE GRUPS

Les famílies han de confirmar l'assistència de

l'infant a l’esplai abans del dissabte a través de la

pàgina  web. S'haurà de fer abans de les 14.00h

del divendres previ a l'activitat d'esplai. 



L'objectiu principal és evitar aglomeracions

a l'entrada i sortida  i que la càpsula de 10

no es barregi amb d'altres durant l'activitat. 

Cada càpsula de 10 tindrà assignada una

zona d’activitat i material propi que es 

 desinfectarà abans i després del seu ús. 

10

10

10

CADA GRUP

REGISTRE 
SETMANAL



10

10 10

10 10

COMBINATS DE CÀPSULES

Dins d’aquestes formacions no hi haurà intercanvi de  material i

només es produirà en activitats conjuntes SENSE contacte directe

entre particpants  (respectant distàncies de seguretat de 2 metres). 



MONITORS/ES + CÀPSULA REFERÈNCIA

ÚS OBLIGATORI DE MASCARETA HOMOLOGADA 

KIT DE
DESINFECCIÓ



PERFILS DE L’EQUIP DE CADA GRUP

PONGÁMOSLO EN MARCHA

MONITORS/ES CÀPSULA MONITOR/A BACK-UP

MONITORS/ES PORTA      COORDINADORS/ES



HORARIS D'ENTRADA I SORTIDA



PROTOCOL D'ENTRADA I HIGIENE DE MANS

37,5º

El primer que es farà quan l'infant arribi a l'esplai serà prendre-li la temperatura i posar-li

gel  desinfectant a les mans. En cas de donar una temperatura superior als 37.5º, aquell

dissabte no  podrà realitzar l'activitat d'esplai. 



Seguidament, aniran amb el seu monitor/s de càpsula i passarem llista.

Recordarem als infants i  adolescents l’obligatorietat de rentar-se les

mans abans i després d’entrar a l'WC, que es farà  sempre a l'iniciar i

finalitzar l'activitat. Es minimitzaran al màxim els encreuaments entre

diferents  grups i càpsules. 

Cada càpsula disposarà d'un espai per deixar-hi abrics, bosses, etc. que

duguin al damunt els  infants.





Seran telemàtiques i durant els dies 17 (començaran a les 21:00h), 18, 19 i 20

(acabaran a les  23:59h) de setembre i hi haurà un límit de places de 180

participants. 

Una vegada finalitzada la reunió, enviarem l'enllaç per correu electrònic i el

penjarem a la nostra  pàgina web. La preinscripció no tindrà cap cost. 

PREEINSCRIPCIONS

És imprescindible formalitzar la

preinscripció ja que, una vegada  passat

aquest termini, no se n'acceptaran més.



PERÍODE D'INSCRIPCIONS durant els dies 22,

23 i 24 de setembre, a les Escoles Velles
INSCRIPCIONS

Les durem a terme de forma esglaonada, us farem  arribar per correu l'horari d'inscripció

que serà important respectar. Imprescindible  presentar la documentació requerida

degudament omplerta i signada:

 Fitxa del participant

amb les condicions

generals signades

 Fotocòpia DNI del

pare/mare o tutor

legal

Fotocòpia de la

targeta sanitària

del menor 

Declaració responsable

per a les famílies en

relació a la situació de la

pandèmia generada  per la

COVID-19. 

Autorització per

entregar el vostre fill/a a

una persona diferent

dels progenitors/es i/o 

 representant legal 

Autorització del curs 

 Fotocòpia del DNI dels

participants majors de

14 anys 

Normes de l'esplai

i gestió de

comportaments

inadequats



BECA ESPLAI

• Nombre de membres del nucli familiar. 

• Certificat de convivència (demanar a l'ajuntament del municipi, l'ajuntament ha

anul·lat  els 6€ de la taxa que demanava abans, per tant, és gratuït). 

• Títol de família monoparental/ nombrosa/ títol de discapacitat (opcional). 

• Ingressos dels membres majors de 25 anys del nucli familiar.  

Per documentar això poden portar: 

o Declaració de la renda, nòmina de treball + informe de vida laboral. 

o Certificats de prestacions (de l'atur, RMI, PIRMI). 

o Informe de treballador/a social, àrea bàsica de serveis socials o Càrites.



resum de les activitats que duem a terme

 les fotografies del curs

els enllaços  d'inscripcions a les activitats

que es realitzen durant el curs

la documentació necessària a portar

Cada família disposarà d'un

usuari i contrasenya per poder

accedir a les fotografies que els 

 monitors i monitores realitzem

durant les activitats.

PÀGINA WEB I FOTOGRAFIES DE CURS

www.esplairiudoms.org



La pàgina web actualment està en construcció i per aquest motiu,

temporalment, podeu trobar  tota la informació necessària per

realitzar les preinscripcions i inscripcions a:

www.esplairiudoms.org/inici+curs



MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

info@esplairiudoms.org

642852254

642852194



NORMES I GESTIÓ DE COMPORTAMENTS INADEQUATS

1.Política de no tolerància sobre el consum de drogues, tabac i begudes alcohòliques.

2. Política de no portar ni utilitzar elements electrònics, telèfon mòbil ni càmera de fotos

3. Escoltar i respectar les indicacions de l’equip de monitors/es.

4. Respectar a tots/es i a tot (Mostrar respecte cap als teus companys/es d’activitats, a

l’equip de monitors/es, personal de la instal·lació és un dels valors més importants.)

5. Respectar les instal·lacions, material i medi ambient

6. Utilitzar roba adequada per cada activitat

7. Normes en activitats i joc



no utilitzar elements electrònics, telèfon mòbil ni  càmera de fotos

no portar ni laminadures ni snacks

no dur diners extra (si l'activitat no ho requereix)

marcar el nom a la roba i material (objectes perduts) 

NORMES  I PROCEDIMENTS DEL CURS D'ESPLAI

NOM  
COGNOMS



                                           EXPULSIÓ IMMEDIATA

1) Avís verbal

2) Temps de reflexió o de no participar en la següent 

activitat

3) Avís a les famílies (informe d’incident o mal 

comportament)



La informació de la fitxa mèdica de la inscripció al curs d’Esplai és confidencial i

constitueix un  element molt important per a l’organització i bon funcionament del

curs.  

Cal que reviseu en detall i que, si us heu oblidat d’alguna informació o hi ha hagut

algun canvi en  la mateixa s’ha d’avisar al monitor/a responsable del vostre fill/a. 

El curs d’esplai ve carregat ple d’activitats i implica moltes interaccions socials

amb altres nens/es  i adolescents. Si el teu fill/a està en tractament psiquiàtric o

psicològic demanem si us plau que  ens informeu per vetllar pel seu benestar. 

INFORMACIÓ MÈDICA



Cal tenir en compte tota la informació en relació al COVID-19,

veure  apartat corresponent. Des de l’Esplai del Casal Riudomenc

en cap moment es farà  públic l’afectat/da, només s’informarà al

Centre de Salut per tal que facin traçabilitat amb la càpsula

corresponent vetllant l’anonimat i confidencialitat de la persona

afectada.

ASSEGURANÇA D'ACIDENTS

Disposem d’una assegurança privada

d’accidents per a tots els participants al curs

d’Esplai ja  inclosa en el preu d’inscripció. 



Preu samarretes → 5€

Preu fulard → 1’5€ ( + veta verda comprar a la Musté)

PREU SAMARRETA I FOULARD



PREU DEL CURS

Material de les activitats dels dissabtes a la tarda

Assegurança de l’infant

Despeses generals (internet, neteja de l’espai…)

Equip de Protecció Individual (EPI)

60€ que inclouen:

*Activitats extraordinàries (excursions, rutes, tallers…)



GRÀCIES!


